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Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη
από κάθε κίνδυνο



Η επιχείρησή σας λειτουργεί,  
ό,τι και αν συμβεί
Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την 
επιχείρησή σας. Με μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις προστατεύουν τόσο 
το κτίριο όσο και το περιεχόμενό της, με όλο το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τις 
βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business σας δίνουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσετε την ασφάλεια που χρειάζεται η επιχείρησή σας με ιδιαίτερα προσιτή τιμή 
και να εξασφαλίσετε τη σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, ό, τι και αν συμβεί.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία 
ή το αντικείμενο της επαγγελματικής 
σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που 
απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, 
απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες.

Τα προγράμματα με μια ματιά

CLASSIC
Για εσάς τους επαγγελματίες που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας από μια σειρά “κλασικών” κινδύνων, όπως φωτιά 
και πλημμύρα, αλλά και ζημιές σε περίοδο ταραχών.

EXTRA
Εκτεταμένη ασφαλιστική προστασία, με καλύψεις που επιπλέον 
εξασφαλίζουν την επιχείρηση και τον εξοπλισμό σας από κλοπή ή 
ληστεία αλλά και τη δική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους.

TOTAL
Ολοκληρωμένη προστασία για εσάς, τους ανθρώπους και την 
επιχείρησή σας, με καλύψεις σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν 
τη συνεχή λειτουργία της κάτω από όλες τις συνθήκες.  



Ασφάλιση Επιχειρήσεων  
INTERAMERICAN BUSINESS:  
Μοναδικά πλεονεκτήματα 
Προσιτά ασφάλιστρα για τον επαγγελματία
Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business είναι ιδανικά για τις μεσαίες και 
μικρές επιχειρήσεις, που καταλαμβάνουν χώρο μέχρι 150 τ.μ. Τα ασφάλιστρα είναι 
ιδιαίτερα οικονομικά και βασίζονται σε πρωτοποριακό τρόπο τιμολόγησης, καθώς 
υπολογίζονται ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επιλογή στο ύψος της απαλλαγής
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το απαλλασσόμενο ποσό, δηλαδή το ποσό 
που πληρώνετε οι ίδιοι για την αποκατάσταση της ζημιάς. Έτσι μπορείτε να 
διαμορφώσετε τα ασφάλιστρα στο ύψος που επιθυμείτε.

  Απαλλαγή Standard, αν προτιμάτε να αποκαταστήσετε  
μόνοι σας ζημιές έως €1.000

  Απαλλαγή VIP, για κάλυψη από το πρώτο ευρώ ζημιάς

Διαφοροποίηση στο ύψος των καλύψεων
Καθώς κάθε επιχείρηση εκτίθεται σε διαφορετικούς κινδύνους, το ύψος των 
ασφαλιζόμενων κεφαλαίων καθορίζεται σύμφωνα με την ομάδα που εντάσσεται, ανάλογα 
με τις δραστηριότητές της. Παράλληλα τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής 
τύπου ασφάλισης ανάλογα με το είδος κατασκευής (Απλό ή Super).

Καλύψεις με περιεχόμενο
Η INTERAMERICAN περιλαμβάνει τις βελτιώσεις που έχετε 
πραγματοποιήσει στο κτίριο που στεγάζεται η επιχείρησή σας στην 
κάλυψη περιεχομένου, χωρίς να χρειάζεται να ασφαλίσετε και το κτίριο. 
Παράλληλα τα προγράμματα προστατεύουν και προϊόντα τρίτων που 
βρίσκονται στο χώρο σας για service ή ως παρακαταθήκη και τον 
εξοπλισμό που έχετε αποκτήσει με leasing. 

Κάλυψη επιπλέον εξόδων
Η INTERAMERICAN σας καλύπτει όλα τα έξοδα που προκύπτουν και 
είναι επακόλουθα μιας καλυπτόμενης ζημιάς, όπως τα έξοδα για την 
πυρόσβεση, για τον εντοπισμό της βλάβης ή για την αποκομιδή των 
ερειπίων.

Άμεση αποζημίωση
Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business σας αποζημιώνουν άμεσα σε 
αξία καινούργιου, ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε τις ζημιές στην 
επιχείρηση. Επιπλέον η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφαλιστική 
εταιρία που σας πληρώνει ολόκληρο το ποσό της ζημιάς, μέσα στα 
όρια της κάλυψης και των απαλλασσόμενων ποσών, ανεξάρτητα από το 
κεφάλαιο για το οποίο είναι ασφαλισμένη η επιχείρησή σας.

Επιλογή ασφαλιζομΕνων κΕφαλαιων

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
(€ ανά τ.μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* 
ΑΠΛΟ 
(€ ανά τ.μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* 
SUPER 
(€ ανά τ.μ.)

Γραφεία, ιατρεία, επιχειρήσεις, σχετικές με την ιατρική 
και την αισθητική, αίθουσες διαλέξεων, χορού, άθλησης, 
σχολεία, φροντιστήρια.

1.000 €/τ.μ. 300 €/τ.μ. 800 €/τ.μ.

Εμπορικά καταστήματα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε 
επεξεργασία πρώτης ύλης, συμπεριλαμβανομένων των 
καταστημάτων πώλησης τροφίμων.

1.000 €/τ.μ. 500 €/τ.μ. 800 €/τ.μ.

Επιχειρήσεις εστίασης με παρασκευή φαγητού σε 
οποιαδήποτε μορφή. Εργαστήρια και επιχειρήσεις με 
service και συντήρηση - επισκευή τελικών προϊόντων.

1.000 €/τ.μ. 400 €/τ.μ. 600 €/τ.μ.

Ενδεικτικά μηνιαία ασφάλιστρα*

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΡΟΥΧΩΝ
FAST FOOD

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

CLASSIC € 2,65 € 1,31 € 3,36 € 2,69 € 3,97 € 4,65

EXTRA € 3,32 € 2,03 € 3,95 € 6,05 € 4,64 € 6,00

TOTAL € 4,02 € 3,35 € 4,64 € 7,38 € 5,31 € 7,35

*Για επιχείρηση 80 τ.μ., με απαλλαγή €1.000, απλό τύπο ασφάλισης
*ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Βελτιώσεις, εξοπλισμός, εμπορεύματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ζημιές από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία. ✓ ✓ ✓
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ Πρόσκρουση οχήματος, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, πτώση αεροσκάφους ή 

αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό. ✓ ✓ ✓
ΕΚΡΗΞΗ Ζημιές από έκρηξη. ✓ ✓ ✓

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες 
ενέργειες τρίτων. ✓ ✓ ✓

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλαζόπτωση, χιονόπτωση, παγετός και λοιπά καιρικά 
φαινόμενα. ✓ ✓ ✓

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και 
αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers), εργασιών διερεύνησης της 
ζημιάς και αποκατάστασης.

✓ ✓ ✓

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΖΗΜΙΑΣ -
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, 
κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων. Επιπλέον και δαπάνες έκδοσης οικοδομικών 
αδειών και αμοιβές μηχανικών.

✓ ✓ ✓

ΤΖΑΜΙΑ & ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης. ✓ ✓
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου & ηλεκτρικών συσκευών 
επιχείρησης. ✓ ✓

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, 
ηλεκτρονικών μηχανών ζύγισης, κ.λπ. ✓ ✓

ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Η' ΛΗΣΤΕΙΑ

Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία του περιεχομένου (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της 
επιχείρησης, ζημιές (σε κτίριο ή/και περιεχόμενο) από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας.
Επιπλέον καλύπτεται ληστεία ταμείου, διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου χρηματοκιβωτίου 
καθώς και ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων.

✓ ✓

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΓΕΙΤΟΝΕΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία του 
επαγγελματικού χώρου καθώς επίσης από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα 
και διαρροή σωληνώσεων. 
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές.

✓ ✓

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ζημιές στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά και παραμονή τους σε χώρο επίσημης 
έκθεσης, εκτός επιχείρησης. ✓

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ

Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης 
εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει 
λόγω καλυπτόμενης ζημιάς.

✓

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες 
αποκατάστασης υγείας ασφαλισμένου επιχειρηματία και υπαλλήλων συνεπεία ατυχήματος.
Καλύπτονται και οι δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνεπεία ατυχήματος.

✓

ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Καλύπτονται οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων μέχρι και 6 μήνες μετά την 
καλυπτόμενη ζημιά. ✓

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της επιχείρησης 
(όπως ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από 
καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες μετά τη ζημιά.

✓

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Παρέχεται, ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από πυρκαγιά, 
πλημμύρα ή σεισμό στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς υλική ζημία στην 
ίδια την επιχείρηση ή/και καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισμό της μόνιμης κατοικίας του 
ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

✓

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καλύπτονται χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο, οι υπάλληλοι της 
επιχείρησης. ✓

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλύπτονται έξοδα για νομική υποστήριξη. ✓
ΣΕΙΣΜΟΣ Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνεπεία σεισμού. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ 

OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ 

Classic Extra Total

INTERAMERICAN BUSINESS: 
Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους

 1 Ολοκληρωμένη προστασία

 2 Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες

 3 Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, με επιλογή στο ύψος  
  του απαλλασσόμενου ποσού

 4  Αποζημίωση σε αξία καινούργιου, μέσα στα όρια που  
  έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του  
  ακινήτου ή/και του περιεχομένου του 

 5  Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (χωρίς μείωση της  
  αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης)

 6  Κάλυψη επιπλέον εξόδων

 7 Κατάργηση της γραφειοκρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών

 8 Ταχύτητα στις αποζημιώσεις

 9 Σαφείς και ξεκάθαροι όροι συμβολαίου χωρίς "ψιλά γράμματα"

 10 Εξασφάλιση με κύρος, με αξιοπιστία και με την υποστήριξη  
  του ισχυρού ευρωπαϊκού ομίλου ACHMEA 

10 λόγοι για να αποκτήσετε  
Ασφάλιση Επιχειρήσεων  
INTERAMERICAN Business



Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr

Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
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